
Shtojca 10  

 

TERMOCENTRALI VLORE SH.A 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

Data 11.02.2022 

 

Drejtuar: R E A L . Me adrese Cakran Fier.  

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur e thjeshtuar 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Numri i referencës së procedurës /Lotit: Ref-17511-01-

20-2022                                                                                                                                                                                                                                                                       

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Pjese nderrimi per panelet elektrike inverterat dhe radrizatoret”. 

Fondi limit 1'734’000  (njemilioneshtateqindetridhjeteekatermije)  Lek pa TVSH. Burimi i 

financimit KESH sh.a.  Kohëzgjatja e kontratës:  Brenda 30  diteve  nga nenshkrimi i kontrates 

midis paleve. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike Data 24.01.2022.Nr.8  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X  

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1.FREDI ELECTRONI                                                                     K91803020F 

  Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  1.391.700(njemilionetreqindenentedhjeteenjemijeeshtateqind) leke pa tvsh. 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 2.R E A L                                                                                            K32817410T 

Emri i plotë i shoqërisë       Numri i NIPT-it   

Vlera 1.490.000(njemilionekaterqindenentedhjetemije)leke pa tvsh. 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 



3.GBK                                                                                            L71620007K 

Emri i plotë i shoqërisë                                                                Numri i NIPT-t  

 

Vlera 1.176.000 (njemilionenjeqindeshtatedhjeteegjashtemije) leke pa tvsh. 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

4.KLODI-1                                                                                  K47003202C 

Emri i plotë i shoqërisë                                                             Numri i NIPT-t  

 

Vlera 1.390.500 (njemilionetreqindenentedhjetemijeepeseqind) leke pa tvsh. 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

5.NAIM   HYSI                                                                       L41726016Q 

Emri i plotë i shoqërisë                                                           Numri i NIPT-t  

Vlera 1.586.000(njemilionepeseqindetetedhjeteegjashtemije) leke pa tvsh. 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

6.EDICO GROUP                                                                   L82118039C 

Emri i plotë i shoqërisë                                                           Numri i NIPT-t 

Vlera 1.574.500 (njemilionepeseqindeshtatedhjeteekatermijeepeseqind) leke pa tvsh 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

7.FALCOMX                                                                           L81604003O 

Emri i plotë i shoqërisë                                                           Numri i NIPT-t 

Vlera 1.149.000 (njemilionenjeqindedyzetenentemije) leke pa tvsh 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1.GBK                                                                                                   L71620007K 

Emri i plotë i shoqërisë                                                                       Numri i NIPT-t  

Vlera 1.176.000 (njemilionenjeqindeshtatedhjeteegjashtemije) leke pa tvsh. 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

arsyet e mëposhtme 

Operatori ekonomik GBK eshte skualifikuar pasi eshte terhequr nga oferta. 

 

2.FREDI ELECTRONI                                                                     K91803020F 

  Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  1.391.700(njemilionetreqindenentedhjeteenjemijeeshtateqind) leke pa tvsh. 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

3.KLODI-1                                                                                         K47003202C 



Emri i plotë i shoqërisë                                                                    Numri i NIPT-t  

Vlera 1.390.500(njemilionetreqindenentedhjetemijeepeseqind) leke pa tvsh. 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

4.NAIM   HYSI                                                                       L41726016Q 

Emri i plotë i shoqërisë                                                           Numri i NIPT-t  

Vlera 1.586.000(njemilionepeseqindetetedhjeteegjashtemije) leke pa tvsh. 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

5.EDICO GROUP                                                                   L82118039C 

Emri i plotë i shoqërisë                                                           Numri i NIPT-t 

Vlera 1.574.500(njemilionepeseqindeshtatedhjeteekatermijeepeseqind) leke pa tvsh 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

6.FALCOMX                                                                           L81604003O 

Emri i plotë i shoqërisë                                                           Numri i NIPT-t 

Vlera 1.149.000(njemilionenjeqindedyzetenentemije) leke pa tvsh 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

arsyet e mëposhtme 

 

 Ndersa operatoret FREDI ELECTRONI, KLODI-1 ,NAIM  HYSI, EDICO GROUP, 

FALCOMX jane skualifikuar pasi keta operatore ekonomike nuk kane permbushur kriterin e 

paraqitjes se skedave teknike katalogeve sipas kushteve te vendosura ne DST.             

                                                                                                                                                                                                                                                                     

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë R E A L . me adrese: Cakran Fier, se 

oferta e paraqitur me vlerë totale prej 1.490.000 (njemilionekaterqindenentedhjetemije)leke pa 

tvsh / totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  

Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 

  

     

 

 


